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 ٢٧٥ 

 باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات التاسع والعرشونمن العدد   اخلامساملجلد 
  (درا�� ���� ���ر��) �����ت ا����� وا������ ����  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة:

تعد جرمية الردة من اجلرائم اليت تشكل خطرا مباشرا علي امن         

 الدولة االسالمية وقد اتفق الفقهاء علي وجوب قتل املرتد الذي رجع عن

االسالم بعد ان كان مسلما بدليل قوله صلي اهللا عليه وسلم:(من بدل 

  .١دينة فاقتلوه)

ميكن ادراك مدي خطورة مرتكب هذه اجلرمية اال اذا تصورنا  وال       

ا�ا قاضية علي الدين وداعية ايل القضاء عليه يف ا�تمع ،والشك ان 

ها قدرا اال وهلي كلية الردة مناقضة الصل الكليات واوالها وامهها واعظم

  حفظ الدين.

  

وحفظ الدين هو الضرورة الشرعية االعلي واالهم واليت قامت         

الشريعة االسالمية حبمايتها ال�ا اساس املصاحل وقاعد�ا اليت تنطلق منها 

والن الدولة االسالمية تقوم اساسا علي الدين وهلذا فان من خرج منه 

                                                 

،سنن ابن ٢٥٣٥د عن دينه،حديث رقم اخرجه ابن ماجة،كتاب احلدود،باب املرت ١

 ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،مطبعة عيسي البايب احلليب،القاهرة٣/٢١٥ماجة
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من هدم هذا االمر يكون قد هدم ا�تمع و  ١فقد ناوآها وخرج عليها

باالضافة ايل ذلك فان حفظ الدين هو حفظ ا�تمع باكمله اذ ٢باكمله

ان الشريعة االسالمية بكل مامشلت عليه من االحكام التكليفية امنا اثر 

من اثار العقيدة فكلما قويت العقيدة كلما تأكد هذا اجلانب التشريعي 

  بيق العملي.ورسخت جذوره عن طريق التط

وبعبارة اخري فان العقيدة االميانية التوحيدية هي اساس النظام         

االسالمي وهلذا عد حفظ الدين اول الضروريات يف املقاصد واجبة 

  احلماية.

  

  والعقيدة يف ا�تمع االسالمي هلا اربع وظائف اجتماعية هي:

عليا ختضع هلا الوظيفة االويل ان العقيدة تعمل عال انشا مشروعية -١

االمة االسالمية فتصبح معيار العدل واحلق،والشرعية واحلجواز 

  واالباحة واالداب والعادات.

الوظيفة الثانية:ان العقيدة تؤدي ايل تضامن االمة الن وحدت االميان -٢

تؤدي ايل وحدت الفكر،ووحدة الفكر تؤدي ايل وحدة الوسال 

                                                 

 ،دار الفكر العريب٤٠٠احكام اجلرمية والعقوبة،اليب زهرة،ص ١

 ٧٩املرجع السابق،ص  ٢
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دة الطريقة واملنهج وتكون واالوضاع وهذه تؤدي ايل وحدة العمل،ووح

  نتيجة ذلك التضامن والتماسك بني افراد االمة االسالمية.

الوظيفة الثالثة:ا�ا تعمل علي تربيت الضمري الذايت لدي كل مؤمن -٣

والنتيجة النهائية هلذه الوظيفة احكام الشرع مقياس اخلطر واالباحة 

ان جمموع واملشروعية،وعدم املشروعية لدي كل منهم علي اعتبار 

  ضمائر االفراد تشكل الضمري اجلمعي لالمة.

  

الوظيفة الرابعة:هي النتيجة االجيابية ملفعول العقيدة فمن كانت -٤

عقيدته راسخة فان موقفه جتاه العمل والواجب يكون اقوي دافعا 

واكثر اتقانا واقدر حتمال،ولذا فان التنكد من حفظ الدين عن طريق 

تمع االسالمي كله وليس حفاظا للجانب الردة هو حقيقة حفظ ا�

  العقائدي فقط.

   

وجنايات املرتد علي غيه الختلو اما ان تكون عمدا او خطا وكل         

منها اما ان تقع علي مسلم او ذمي او مستأمن او مرتد مثله وهذه 

اجلنايات اما ان تكون علي النفس بالقتل او علي مادو�ا كالقطع واجلرح 

كالزنا والقذف او علي املال كالسرقة وقطع الطريق وهذه   او علي العرض

اجلنايات قد تقع يف بالد االسالم مث يهرب املرتد ايل بالد احلرب او 
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اليهرب اوتقع يف بالد احلرب مث ينتقل املرتد ايل االسالم وقد تقع كلها 

يف اسالمه او ردته منفردا او مجاعة او اهلي بلد ومثل ذلك ميكن ان 

  اجلناية علي املرتد. يقال يف

اما اجلناية علي املرتد كقتله وجرحه وقذفه وارثه وسوف ابني يف         

مقارنة باراء الفقهاء والقانون هذا البحث جنايات املرتد واجلناية عليه 

  اجلنائي يف السودان.
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  املبحث االول

  مفهوم الردة ودليل حترميها

  

  : المطلب االول:مفهوم الردة

  ول:تعريف الردة في اللغة:الفرع اال

  

 ١ايل غريه اي الرجوع عن االسالم ايل غريه ءالشيتعين الرجوع عن       

واالسم الردة:منه الردة عن االسالم،اي الرجوع عنه وقد اتفقت معاجم 

انه الشخص الذي وقع منه االرتداد وهو كل من  ٢اللغة علي معاين الردة

لك ويكون خبروجه قد كفر وصار خرج عن امللة بفعل اوقول يؤدي ايل ذ

  من الكافرين.

                                                 

 م بريوت لبنان١٩٦٤دار العلم للماليني طبعة اويل -٧٢٨الزاند جربان مسعود ص ١

بريوت سنة -، مكتبة احلياة٢/٥٧١،منت اللغة رضا كحالة ٢/٣٥١اج العروس للزبيدين ٢

جممع اللغة العربية اشراف عبد السالم -١/٣٣٨م،املعجم الوسيط ١٩٥٧ه سنة١٣٧٧

 هارون.
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:وقد ارتد وارتد عنه:حتول ١وجاء يف لسان العرب البن منظور       

االسم الردة ومنه الردة عن االسالم اي الرجوع عنه وارتد فالن عن دينه 

   ٢اذا كفر بعد اسالمه

  

  الفرع الثاني:تعريف الردة في االصطالح الفقهي :

  متقاربة يف املعين كااليت:ريف عرفها الفقهاء بتعا

  ):٣عرفها ابن جنيم (/تعريف الردة يف مذهب احلنفية :١

  .٤عبارة عن الرجوع عن االسالم

  /تعريف الردة يف مذهب املالكية:٢

  

                                                 

من تصانيفه لسان العرب ، ولد مبصر وتويف �ا ، الفريقي ا   بن مجال الدينهو حممد بن مكرم  ١

، دار احياء الرتاث العريب بريوت  ٣/١٣١٦جم املؤلفني ، رضا كحالة ، أنظر ترمجته يف مع

 لبنان . –

 اعداد وتصنيف يوسف خياط،دار لسان العرب٥/١٨٤لسان العرب البن منظور  ٢

االشباه ابن جنيم : هو زين الدين بن ابراهيم ، فقيه حنفي من العلماء ، مصري من تصانيفه  ٣

  . ٣/١٠٣ظر ترمجته يف االعالم للزركلي ، والنظائر ، البحر الرائق ، أن

 اعداد وتصنيف يوسف اخلياط،دار لسان العرب٥/١٨٤لسان العرب البن منظور ٤
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من املالكية عبارة عن كفر املسلم بقول صريح او لفظ  ١عرفها ابن جزئ

  ٢يقتضيه او فعل يتضمنه

  ) :٣عرفها الشربيين اخلطيب (عية:/تعريف الردة يف مذهب الشاف٣

(ا�ا قطع االسالم بنية او قول كفر اوفعل كفر سواء قاله استهزاء او 

  .٤عنادا او اعتقادا)

  /تعريف الردة يف مذهب احلنابلة:٤

هو الرجع عن دين االسالم ايل الكفر وقيل:هو الذي يكفر بعد 

  .٥اسالمه

  ي السوداني:الفرع الثالث:تعريف الردة في القانون الجنائ

                                                 

من  -ه٧٤١ه وتويف سنة٦٩٣ابن جزئ:ابو القاسم حممد جزئ الكلويب القرناطي ولد سنة  ١

 شجرة النور مؤلفاته :وسيلة املسلم يف �ذيب صحيح مسلم،القوانني الفقهية،انظر ترمجته يف

  ٦٩الذكية للشيخ خملوف ص 

،دار احيا الكتب العربية ٤/٤٣٤،الشرح الصغري للدردير٢٣٩القوانني الفقهية البن جزئ،ص ٢

 للطباعة والنشر بريوت لبنان.

الشربيين اخلطيب : حممد بن امحد الشربيين اخلطيب من اعيان الشافعية فقيه ومفسر من تصانيفه  ٣

  . ٦/٢٣٤سك احلج ، أنظر ترمجته ، يف االعالم للزركلي ، : مغين احملتاج ، منا

 ط دار احيا الرتاث العريب٤/١٣٣معين احملتاج للشربيين اخلطيب  ٤

 دمشق.-،منشورات املكتب االسالمي٦/٤٩٨مصطفي السيوطي- مطالب اويل النهي ٥
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م الردة با�ا اخلروج من ملة ١٩٩١عرف القانون اجلنائي السوداين

  .١االسالم او ا�اهرة باخلروج عنه بقول صريح او بفعل قاطع الداللة

هذا التعريف الخيتلف عن تعريف الفقهاء وهو قريب جدا ايل تعريف 

  فقهاء الشافعية واحلنيفية  واحلنابلة.

  ركنني مها : وهذا التعريف جعل للردة

/الركن االول:اخلروج عن االسالم:وهو ترك االسالم والرجوع عن ١

االسالم اما ا�اهرة بفعل قاطع الداللة او باالمتناع عن فعل او بالقول 

  الصريح:

  أ/الرجوع ايل االسالم بالفعل:

يكون الرجوع عن االسالم بالفعل بان يايت املرتد باي فعل حيرمه االسالم 

تبيحا له كان معتمدا او استهزا باالسالم كالسجود لغري اهللا مستحال ومس

  واسباحة الزنا.

  ب/الرجوع عن االسالم بالقول او االعتقاد:

الرجوع عن االسالم بطريق القول كجحد الوحدانية او جحد القرآن او 

  ادعا النبوة.

                                                 

 م.١٩٩١الردة من القانون اجلنائي السوداين سنة -١٢٩انظر املادة  ١
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  /الركن الثاين:القصد اجلنائي:٢

او االمتناع عن الفعل او القول يعترب الشخص مرتدا اذا تعمد اتيان الفعل 

وهو يعلم انه فعل او قول كفر،ومن ايت فعال يؤدي ايل الكفر وهو يعلم 

  معناه فهو يعترب مرتدا عن االسالم.
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  : المطلب الثاني:تحريم الردة  

  : الفرع االول:تحريم الردة من الكتاب

  ر منها:وردة ايات من القرآن الكرمي تدل علي حترمي الردة اذك

/قوله تعايل:(ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت ١

  ١اعماهلم يف الدنيا واالخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون).

  ٢/قوله تعايل:(والترتدوا علي ادباركم فتنقلبوا خاسرين).٢

/قوله تعايل:(يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يايت ٣

حيبهم وحيبونه اذلة علي املؤمنني اعزة علي الكافرين جياهدون يف  بقوم اهللا

سبيل اهللا وال خيافون لومة آلئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع 

  ٣عليم).

/قوله تعايل:(ان الذين امنوا مث كفروا مث امنوا مث كفروا مث ازدادوا كفرا مل ٤

  ٤).يكن اهللا ليغفر هلم وال ليهديهم سبيال

                                                 

 ٢١٧رة االية سورة البق ١

 ٢١سورة املائدة االية  ٢

 ٥٤سورة املائدة االية  ٣

 ١٣٧سورة النساء االية  ٤
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/قوله تعايل:(ان الذين ارتدوا علي ادبارهم من بعد ماتبني هلم اهلدي ٥

  ١).الشيطان سول هلم واملي هلم

وجه الداللة يف هذه االيات الكرمية تدل علي حترمي ردة املسلم وحبه حيبط 

  عمله يف الدنيا واالخرة ويكن من اخلاسرين.

 

  الفرع الثاني:تحريم الردة من السنة النبوية:

  ة احاديث من السنة النبوية تدل علي حترمي الردة اذكر منها:ورد

قال :قال رسول اهللا صلي اهللا -رضي اهللا عنه٢/عن عبد اهللا ابن مسعود١

عليه وسلم:(الحيل دم امرئ مسلم يشهد ان الاله اال اهللا واين رسول اهللا 

اال باحدي ثالث،النفس بالنفس،الثيب الزاين والتارك لدينه واملفارق 

  ٣جماعة).لل

                                                 

 ٢٥سورة حممد االية  ١

عبد اهللا بن مسعود هو عبد الرمحن اهلزيل املكي املهاجري ، حدث عنه ايب موسى وايب هريرة  ٢

 . ١٥٠/ ٣وابن عباس رضي اهللا عنهما ، أنظر ترمجته يف طبقات ابن سعد ، 

،صحيح مسلم ١٦٧٦اخرجه مسلم،كتاب القسامة،باب مايباح به دم االنسان حديث رقم  ٣

 ،مكتبة ومطبعة املشهد احلسيين.٣/١١٦
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:(الحيل دم امرئ مسلم اال بثالث:رجل زين بعد احصان او /قال ٢

  ١ارتد بعد اسالم او قتل نفسا بغري حق فيقتل به).

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ان رسول اهللا صلي اهللا  ٢/روي البخاري٣

  ٣عليه وسلم قال:(من بدل دينه فاقتلوه).

ان املقصود بالتارك لدينه يف وقد بني الفقهاء بصدد تفسرياالول:       

لغة احلديث:هو املرتد واملرتدة،اما املعين االمجايل هلذا احلديث فقد بني 

سبحانه وتعايل اخلري والشر،وفرق حبكمته احلق والباطل،فجعل لنا احلالل 

بينا واحلرام بينا ليميز اخلبيث من الطيب فذكر الرسول الكرمي صلي اهللا 

الشريف ثالثة اصناف من كبائر االمث  عليه وسلم يف هذا احلديث

وعظائم السيئات اليت اليليق باملسلم ان يقرتف واحدة مادام انه يشهد 

ان الاله اال اهللا وان حممد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم،اما اذا اقرتف 

احدمها باختياره فيكون حالل الدم وهذه الكبائر هي:زنا السيب رجل  

واملارق عن االسالم واملفارق -الربيئة بغري حق وقاتل النفس-كان ام امرأة

  جلماعة املسلمني.

                                                 

،سنن ابن ٢٥٣٣اخرجه ابن ماجة،كتاب احلدود،باب الحيل دم امرئ مسلم حديث رقم  ١

 ٣/٢١٣ماجة

 املؤمنني يف احلديث ، صاحب أمريه ٢٥٦بخاري : هو حممد بن امساعيل البخاري املولود سنة ال ٢

 . ١١/٣٩١اعالم النبالء للذهيب ،  امع الصحيح ، أنظر ترمجته يف سرياجل

 سبق خترجيه ص ٣
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  املبحث الثاني

  مفهوم اجلناية وجنايات املرتد

  المطلب االول:مفهوم الجناية

   الفرع االول:مفهوم الجناية في اللغة

  ) :١عرفها الرازي (

اجلناية يف اللغة اسم ملا جينيه االسالم مطلقا،وهو مئخوذ من جين       

الثمار وهو اخذه من الشجرة،وططلق كلمة اجلناية علي االفعال احملرمة 

  خاصة،وهي مصدر:من جناية جيين جناية وهي الذنب.

ويقال جيين فالن عال فالن ذنبا اذا تقول عليه وهو برئ منه،وجنا        

علي قومه(جناية)اي اذنب ذنبا يؤاخذه به ويقال جين الرجل جناية اذ 

  ٢سه.جر جريرة علي نف

واالصل يف اجلناية ان تطلق علي االفعال احملرمة شرعا علي نفس او مال  

  او غري ذلك.
                                                 

الرازي : هو شيخ االسالم الرازي ، هو عبد الرمحن بن حممد الرازي بن املنذر بن داؤود ، ولد  ١

ر الصحاح ، تفسري ، لغوي ، مفسر من تصانيفه : خمتاه ٣٢٧وتوىف سنة  -ه ٢٤٠سنة 

 . ٨/٢٨٧الرازي ، أنظر ترمجته يف اجلرح والتعديل حملمد بن عبد الرمحن ، 

 ،دار احلكمة دمشق١٠٠خمتار الصحاح اليب بكر الرازي،ص  ٢
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اجلناية:لفعل حمرم حل مبال او نفس او كل فعل وكل  ١قال احلصكفي

  حمظورا يتضمن ضررا علي النفس او غريها.

         

ا :اجلناية الذنب واجلرم ومايفعله االنسان مم٢قال ابن منظور           
يوجب عليه العقاب او القصاص يف الدنيا او االخرة،واملعين انه اليطالب 
جبناية غريه من اقاربه واباعده،فاذا جنا احدهم جناية اليطالب �ا 

ويف احلديث(الجيين جاين  ٤،لقوله تعايل:(والتزر وازرة وزر اخري).٣االخر
  من قوم جناة. ٦،وقيل رجل جاين٥اال علي نفسه)

  تعريف الجناية في االصطالح:الفرع الثاني:

  عرف الفقهاء اجلناية بتعاريف متقاربة يف املعنا كااليت:

                                                 

احلصكفي:هو حممد ابن علي ابن حممد عال الدين احلصكفي نسبته ايل حصن يف دار بكر  ١

حنفي من تصانيفه:الدر املختار شرح تنوير  وتعرف اليوم باسم شرناج بدمشق فقيه اصويل

،بريوت،دار احيا ١١٥٦االبصار،الدار املنتقي،انظر ترمجته يف معجم املؤلفني ورضي كحالة،

 الرتاث العريب

 سبقة ترمجته ص  ٢

 ٢/٣٩٣لسان العرب البن منظور ٣

 ١٦٤سورة االنعام االية  ٤

،سنن ابن ٢٦٩٩علي نفسه حديث رقم اخرجه ابن ماجة،كتاب الديات،باب الجيين جاين اال  ٥

 ٣/٢٨٤ماجة

 ،الطبعة االخرية مطبعة مصطفي البايب احلليب القاهرة.٨/٧٠نيل االوطار للشوكاين ٦
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  ١اإلمام السرخسيفية: عرفها /تعريف اجلناية عند احلن١

،وعرفها اجلرجاين ٢سم لفعل حمرم شرعا سواء حل مبال او نفسا       
  ٤من احلنفية:با�ا كل فعل حمظور يتضمن ضررا علي النفس او غريها.٣

  /تعريف اجلناية عند املالكية:٢

عرفها املالكية:با�ا كل فعل حمرم عدواين علي النفس او دين او عقل او 
من املالكية تعريفا خاصا  ٦.وعرفها الشيخ الدسوقي ٥عرض او مال

  .٧فعل اجلاين املوجب للقصاص)فقال:(

  /تعريف اجلناية عند الشافعية:٣

                                                 

امللقب بشمس االئمة ، من ه ٤٨٣السرخسي : هو حممد بن امحد بن سهل املتوىف سنة  ١

 . ٣/٢٠٨كلي ، تصانيفه : املبسوط ، أصول السرخسي ، أنظر ترمجته يف االعالم للزر 

  ٣،دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت لبنان ط١٤/٨٤املبسوط لشمس الدين السرخسي ٢

 م ١٩٨٧ه،١٣٩٨

اجلرجاين هو علي ابن حممد ابن علي املعروف بالشريف اجلرجاين من كبار العلماء له مخسني  ٣

 .٣،ط٥/١٥٩ه،انظر ترمجته يف:االعالم للزركلي ٨٢٦مصنفا منها:التعريفات،تويف سنة 

 م١٩٨٧،مكتبة لبنان بريوت ٨٣كتاب التعريفات للجرجاين ص  ٤

 ٢/٣٩٤بداية ا�تهد و�اية املقتصد البن رشد ٥

الدسوقي:هوحممد ابن عرفة الدسوقي من علماء العربية من اهل دسوق تعلم واقم �ا وتويف  ٦

يف فقه  بالقاهرة وكان من املدرسني يف االزهر له مصنفات منها:احلدود الفقهية

 ١/٥املالكية،والشرح الكبري،انظر ترمجته يف الشرح الكبري

 ،طبع بدار احياء الكتب العربية عيسي البايب احلليب.٤/٣٧٥حاشية الدسوقي البن عرفة  ٧
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واملراد �ا اجلناية علي االبدان:وهي علي اجلناية لفظ اجلراح            

تعين عندهم ايضا الذنب واجلرم وما يفعله االنسان مما يوجب عليه 

  .١القصاص او العقاب يف الدنيا واالخرة

  .٣من الشافعية ايضا:اجلناية فعل يوجب احلد والتعزيز ٢وعرفها املارودي 

  /تعريف اجلناية عند احلنابلة:٤

كل فعل عدواين علي النفس او املال او هي با�ا   :٤عرفها ابن قدامه

  .٥التعدي البدن مبا يوجب قصاصا او ماال

 

  الفرع الثالث : تعريف الجناية في االصطالح القانوني :

                                                 

 ،مطبعة عيسي البايب احلليب.٢/٢٢٧املهذب للشيازي  ١

ه،وتويف ببغداد ٣٦٤املارودي:هو علي ابن حبيب ابو احلسن املارودي ولد بالبصرة سنة  ٢

ه،من تصانيفه:االحكام السلطانية،احلاوي الكبري،انظر ترمجته يف االعالم ٤٥٠

 ٤/٣٢٧للزركلي

 ،طبع دار الشعب.٦/٢،االم لالمام الشافعي٢/٢٢٧املهذب للشريازي ٣

ابن قدامة : هو عبد اهللا بن امحد بن حممد بن قدامة املمقدسي اجلماعلي مث الدمشقي الصاحلي  ٤

، حفظ القرآن الكرمي ، وكان عامل أهل الشام يف ه ٦٢٠اب املغين ، توىف سنة صاحب كت

وكان ثقة حجة ، من تصانيفه : الكايف ، املقنع ، العمدة وغريها ، أنظر ترمجته يف زمانه ، 

  . ٢٢/١٦٨سري اعالم النبالء للذهيب ، 

 ،املكتب االسالمي للطباعة والنشر.٧/٦٣٥الغين البن قدامة ٥
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  الربط بني املعين اللغوي واالصطالحي للجناية:

ان املعين اللغوي اعم من املعين االصطالحي ال�ا كل ماجينيه من شئ 

  ه خص يف االصطالح مبا حيرم من الفعل.اي ما حيدثه اال ان

واجلناية يف املعين اللغوي او االصطالحي ضرر حمظور مبقتضي الشريعة 

  االسالمية ومل نتحصر يف الفعل احملرم.

  مقارنة بين تعريف الفقهاء والقانون للجناية:

/تعاريف الفقهاء متقاربة كلها يف املعين منهم من عرب عنها بالفعل احملرم ١

  قع علي مال او نفس عند احلنفية واحلنابلة.سوي و 

من املالكية:با�ا فعل كل حمرم عدواين علي نفس او  ١ابن رشد /وعرفها٢

  دين اوعرض او نسب او مال.

م باجلرمية اليت يعاقب عليها ١٩٩١/عرب عنها القانوتن اجلنائي لسنة ٣

  باالعدام او القطع او بالسجن املؤبد او الغرامة.

                                                 

اشتهر بابن رشد احلفيد ، ابو ه ٥٩٥د : هو حممد بن امحد بن رشد القرطيب توىف سنة ابن رش ١

الوليد ، اشتغل بالفقه والكالم وغريه من العلوم ، من تصانيفه : بداية ا�تهد ، �افت 

  . ٦/٢١٠التهافت ، انظر ترمجته يف االعالم للزركلي ، 
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  ني:جنايات المرتد:المطلب الثا

  الفرع االول:جنايات المرتد علي النفس:

اذا قتل مرتدا مسلما عمدا قتل به وهو قول الفقهاء اتفاقا عليه          

م من ١٩٩١وهذا ما أخذ القانون اجلنائي السوداين لسنة ١القصاص

ومل يفرق القانون  ٢يرتكب جرمية القتل العمد يعاقب علي االعدام قصاصا

  ة القاتل سواء كان مسلما او كافر.بني عقيد

وهو  ٤واحلنابلة ٣اما اذا قتل املرتد ذميا عمدا فيقتل به عند احلنفية      

النه اسوأ حاال من الذمي اذا املرتد مهدر الدم  ٥اظهر قويل الشافعي

  والحتل ذبيحته وال مناكحته واليقر باجلزية.

                                                 

،االم الشافعي ٤/٣٠٣اع للشربيين اخلطيب،االقن٨/٦٨،حاشية اخلرش٧/٣٣٥البدائع للكاسائي ١

 ٨/٢٥٧،املغين البن قدامة ٦/١٥٥

عقوبة العمد(من يرتكب اجلرمية -م١٩٩١من القانون اجلنائي السوداين  ٠٢١٣٠انظر املادة ٢

 القتل العمد يعاقب باالعدام قصاصا)

 ٧/٣،الفتاوي اهلندية حممد اورنك٧/٣٣٧البدائع للكاسائي ٣

 ٨/٢٥٥املغين البن قدامة ٤

 ٦/١٥٦،االم للشافعي ٤/١٧٥االقناع للشربيين خلطيب  ٥
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او ذميما وجبت الدية يف  اذا قتل املرتد حرا مسلما ١وعند االمام القرايف

وهو القول االخر  ٣وهو ماذهب اليه مالك بعدم قتل املرتد ٢ماله

  .٤للشافعي لبقاء علقة االسالم النه اليقر علي ردته

وقال احلنفية والشافعية واحلنابلة:تكون الدية علي عاقلته،والدية         

  .٥هل احلربيتشرط هلا الدم واالسالم عندهم النه قد حل وصار مبنزلة ا

وقال املالكية بان الضمان علي بيت املال الن بيت املال يأخذ        

اجلناية عليه ممن جين فكما يأخذ ماله يغرم عنه وهذا ان مل يثبت فان 

تاب فقبل يف ماله وقيل عاقل ته وقيل علي املسلمني وقيل علي من ارتد 

  ٦اليهم

  مادون النفس:على لفرع الثاني:جناية المرتد 
                                                 

، ه ٦٨٤بن عبد الرمحن ابو العباس شهاب الدين املتوىف سنة  إدريس بن هو امحدالقرايف :  ١

الصنهاجي القرايف من علماء املالكية ينسب اىل قبيلة صنهاجة من برابرة املغرب واىل القرافة 

لشافعي بالقاهرة ، من تصانيفه : الفروق ، الذخرية وغريها ، أنظر احمللة ا�اورة لقرب اإلمام ا

 . ١/٩٠ترمجته يف االعالم للزركلي ، 

 ٨/٦٦،اخلرش ١٢/٤٥كتاب الذخرية لالمام القريف   ٢

 ظ١٢/٤٥،الذخرية لالمام القريف٨/٦٦حاشية اخلرش ٣

 ٤/١٦،مغين احملتاج للشربيين٦/١٣٣االم الشافعي  ٤

،االقناع للشربيين ٨/٥٥٤،البن قدامة٤/٢٥٢،حاشية ابن عابدين١/١٠٨املبسوط للسرخس ٥

 .٤/٣٠٦اخلطيب

 .١٢/٤٥،الذخرية لالمام القريف ٧/٢٥٢،البدائع للكاسائي٨/٦٦اخرش  ٦
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فرق يف جناية املرتدين بني ما اذا كانت علي  قال املالكية ال         

النفس او علي مادو�ا ويقتل املرتد بالذمي وامنا عليه يف ماله لزيادته علي 

  .١الذمي باالسالم احلكمي

قال ابن قدامة يقتل املرتد باملسلم والذمي وان قطع طرفا من       

  .٢احدمها فعليه القصاص فيه ايضا

يقتل  ال ٣قال اخلطيب  حيثوهناك رواية اخري للشافعية           

يقطع بطرفه الن احكام االسالم يف حقه باقية لدليل  املرتد بالذمي وال

  وجوب العبادات عليه ومطالبته باالسالم.

ويف مذهب احلنابلة انه كافر فيقتل الذمي كاالصلي ويف معين          

رتد بالذمي الستوائهما يف الكفر بل املرتد اسوأ ويف قتل امل احملتاج:االظهر

  .٤حاال من الذمي النه مهدر فأويل ان يقتل بالذمي

  زنا المرتد:

  مفهوم الزنا :

                                                 

 ٨/٦٦حاشية العدوي  ١

 ٧/٦٥٨املغين البن قدامة  ٢

 سبقة ترمجته ص ٣

 ٧/٦٥٧البن قدامة ،ملغين٢/٢٢٥،املهذب للشريازي٤/١٦معين احملتاج للشربيين اخلطيب ٤
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  . )١هو الفجور وهو لغة أهل احلجاز وبين متيم (لغة : 

عرفه الفقهاء بأنه كل وطء وقع على غري نكاح في االصطالح : 

  .)٢ (صحيح وال شبهة نكاح وال ملك ميني

يعد مرتكبا جرمية الزىن كل رجل وطئ امراة تعريف الزنا في القانون : 

  )٣دون رباط شرعي يتم الوطء بدخول احلشفة او ما يعادهلا من القبل (

وهذا ما  ٤ذهب املالكية ايل انه اذا زنا املرتد وجب عليه احلد         

لي الزاين م بوجوب احلد ع١٩٩١اخذ القانون اجلنائي السوداين لسنة 

  حيث جاء يف نص املادة:

  من يرتكب جرمية الزنا يعاقب:

  أ/باالعدام رمجا اذا كان حمصنا.

  ب/باجللد مائة جلدة اذا كان غري حمصن.

  اما اذا كان الزاين غري مسلم يعاقب بااليت:
                                                 

القاموس  – ٢٥/٤٦معجم مقاييس اللغة البن فارس ،  – ٦/٩٦لسان العرب البن منظور  ١

  . ١٦٦٧احمليط ، الفريوزابادي ص

مغين احملتاج :  – ٢/٣٤بداية ا�تهد ، ابن رشد ،  – ٦/٤١٥٢بدائع الصنائع : الكاساين ،  ٢

  . ١٠/١٥٧: ابن قدامة ، املغين والشرح الكبري  – ٤/٤٦الشربيين اخلطيب ، 

  .تعريف الزنا  -م ١٩٩١] من القانون اجلنائي السوداين لسنة ١٤٥أنظر املادة [ ٣

 ٨/٦٨،حاشية اخلرش٣/٢١٥،حتفة للسمر قندي١٢/٤٦القرايف لإلمامالذخرية  ٤



         
 
 

 ٢٩٦ 

 باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات التاسع والعرشونمن العدد   اخلامساملجلد 
  (درا�� ���� ���ر��) �����ت ا����� وا������ ����  

  أ/السجن مدة التتجاوز سنة او الغرامة بالعقوبتني معا اذا غري حمصن.

  .١و بالغرامة او بالعقوبتني معا اذا كان حمصناب/السجن ثالثة سنوات ا

  : قذف المرتد غيره

  مفهوم القذف :

ويطلق أيضاً  )٢الرمي مطلقًا ومنه القذافة للمقالع الذي يرمى به (لغة : 

  . )٣على السب والشتم (

  )٤هو رمي مكلف بنفي نسب عن اب او جد بزىن (في االصطالح : 

د بشروط االحيصل منه ذلك يف دار اذا قذف املرتد غريه وجب عليه احل

احلرب حيث السلطة للمسلمني والقضية مبنية علي شرط وليس من 

  .٥بينها اسالم القاذف

  الفرع الثالث:مسئولية املرتد عن جناياته قبل الردة:

اذا جين مسلم علي غريه مث ارتد اجلاين يكون مؤخذا بكل مافعل سواء 

  .١استمر علي دونه او تاب

                                                 

 عقوبة لزنا احملصن وغري احملصن.-م١٩٩١من القانون اجلنائي السوداين لسنة ١٤٦انظر املادة  ١

  . ١٠٩٠القاموس احمليط : الفريوز ابادي ، ص – ١١/١٨٤ان العرب البن منظور ، لس ٢

  أنظر املراجع السابقة . ٣

مغين احملتاج :  – ٦/٢٥٧املدونة : اإلمام مالك ،  – ٥/١١٩املبسوط : اإلمام السرخسي ،  ٤

املادة أنظر  – ١٠/٢٠٣املغين مع الشرح الكبري ابن قدامة ،  – ٤/١٥٥الشربيين اخلطيب ، 

  معىن القذف . –م ١٩٩١] من القانون اجلنائي السوداين لسنة ١٥٧[

 .٢/٢٣٠،املهذب للشريازي١٠/٣٣٧االنصاف للمرداي ٥
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  د:اموال المرت

  مفهوم المال : 

  )٣: هو ما مملكته من مجيع األشياء ( )٢عرفه الزبيدي (لغة : 

عرفه الفقهاء : بأنه ما كانت فيه منفعة مقصودة في االصطالح : 

  )٤ومباحة شرعاً لغري حاجة او ضرورة وله قيمة مادية بني الناس (

الكية هذا ماذهب اليه امل ٥يزول عن ماله مبجرد ردته ان ملك املرتد ال

والشافعية يف االظهر بان ملك املرتد اليزول بسبب ردته وامنا هو موقوف 

علي ماله فان مات او قتل علي الردة زال ملكة وصار فيئا وان عاد ايل 

االسالم عاد اليه ماله الن زوال العصمةاليلزم من زوال امللك الضان 

  .٦العود ايل االسالم

                                                                                                                     

،االقناع للشربني ٦/١٥٣،االم الشافعي ٤/٢٥٢،حاشية ابن عابدين١٠/١٠٨املبسوط للسرخس ١

 .٤/١٧٥اخلطيب

وجهه ، اشتهر بالزبيدي ، من تصانيفه : الزبيدي : ينتمي نسبه اىل احلسن بن علي  كرم اهللا  ٢

  . ١/٣٣تاج العروس يف جواهر من قاموس ، أنظر ترمجته يف االعالم للزركلي ، 

  . ٥/٣٣٢تاج العروس ، مرتضى الزبيدي ،  ٣

  . ٣/٢١١بدائع الصنائع : الكاساين ،  ٤

 ١٢/٤٥،٤٤،٤٣ لإلمامالذخرية  ٥

،املغين البن ٢/٢٢٤،املهذب للشريازي ١/٣٦،جوهر االكليل لاليب٧/١٣٦البدائع للكاسائي  ٦

 .٨/١٢٩قدامة
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م مل يتطرق ايل اموال املرتد ١٩٩١اما القانون اجلنائي السوداين لسنة 

  فيها واعترب ملكه اليزول مبجرد ردته.وكيفية التصرف 

  واختلف الفقهاء يف اموال املرتد ايل االقوال االتية:

  القول االول:ان ملكه اليزول بردته.

وهو قول عند الشافعية بعدم  ٢وحممد  ١يوسف ايل هذا القول ايبذهب 

ان ثابتا له حالةالسالملوجوب سبب امللك زوال ملكه بردته الن امللك ك

واهليته وهي احلرية والكفر الينايف امللك كالكافر االصلي وبناء علي هذا 

تكون تصرفاته كما جتوز من املسلم حيت لو اعتق او باع او اشرتي او 

  .٣وهب نفذ ذلك اال ان ابا يوسف قال جيوز تصرفه تصرف صحيح

  ريض مرض املوت:القول الثاين:جيوز تصرفه تصرف امل

                                                 

ابو يوسف : هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن يوسف صاحب ايب حنيفة ، توىل القضاء  ١

لثالثة من اخللفاء وهو أول من مسي بقاضي القضاء ، من تصانيفه اخلراج ، أنظر ترمجته يف 

 . ٥/٣٥٣االعالم للزركلي ، 

يف قرى دمشق وهو أحد أصحاب ايب ه ١٣١حممد بن احلسن ولد سنة حممد احلسن : هو  ٢

حنيفة توىل القضاء يف زمن هارون الرشيد من تصانيفه : اجلامع الكبري واجلامع الصغري ، أنظر 

 . ٦/٣٠٩ترمجته يف االعالم للزركلي ، 

 ٧/١٣٦البدائع اللكاسائي  ٣
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ويف رواية اخري ذهب حممد فقال:جيوز تصرفه تصرف املريض مرض 

  .١املوت الن املرتد مشرف علي التلف النه فاشبه املريض مرض املوت

  القول الثالث:ان ملكه يزول بردته.

الشريازي وهو قول ايب بكر من  ٢يف رواية عند الشافعي وابو اسحاق 

ته لزوال العصمة لردته فماله اويل وملا روي احلنابلة ان ملكه اليزول برد

عن طارق بن شهاب ان ابوبكر الصديق رضي اهللا تعايل عنه:لوقد بزاخة 

  وغطفان نعتم ماصبنا منكم تردون الينا ما أصابكم منا.

مما سبق امنا هو للمرتد والخالف للمرتدة االنثي وعند احلنفية اليزول 

دهم فتجوز ترفا�ا ال�ا التقتل فلم ملك املرتدة عن امواهلا باالخالف عن

  .٣تكن رد�ا سببا لزوال ملكها عن امواهلا

  ان ملك املرتد اليزول عنهالراجح:

  

                                                 

 املراجع السابقة. ١

بن يوسف الشريازي ، ابو اسحاق العالمة املناظر ، من  ابو اسحاق : هو ابراهيم بن علي ٢

تصانيفه : املهذب ، طبقات الفقهاء  واللمع وغريها ، أنظر ترمجته يف طبقات الشافعية 

  . ٣/٨٨الكربى ، السبكي ، 

،كشاف القناع للبهويت ٢/٣١٨املدونة لالمام مالك بن انس ٣

 ٢/٢٢٤،املهذب للشريازي٧/١٣٧،للكاسائي٦/١٨١
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  املبحث الثالث

  اجلناية علي املرتد

  

ارتد مسلم ومل يستتاب فقد اهدر دمه  إذ انه: إىلذهب املالكية         

  .١ولكن قتلته لالمام او نائبه

ا اتفق عليه الفقهاء ومن قتله من املسلمني عذر فقط النه وهو م      

  .٢اقتاق علي حق االمام الن اقامة احلد له

  

ومذهب الشافعية يف  ٣اما اذا قتله ذمي يف مذهب االمام مالك        

  .٤القول االخر ايل انه يقتص منه الذمي

  .٥اجلمهور يف االظهر قالوا:اليقتص من الذمي اذا قتلهاما مذهب 

                                                 

 ١٢/٣٧خرية لالمام القرايف الذ ١

،االم الشافعي ٧/١٣،الفتاوي اهلندية حممد اونك ١٠/١٥٨املبسوط للسرخسي  ٢

 .٩/٤٦٢،االنصاف للمرداوي٦/١٥٤

 ١٢/٤٦الذخرية لالمام القرايف ٣

 ٢/١٥معين احملتاج ٤

 ٨/٢٥٤،املغين البن قدامة٩/٤٦٢،االم للشافعي،االنصاف للمردواي١٠/١٥٦املبسوط ٥
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  الراجح:

يقتص من الذمي اذا قتل املسلم املرتد الن القتل من صالحية االمام او 

  من ينوب عنه ال اقامة احلد له.

  الفرع االول:الجناية علي المرتد فيما دون النفس:

    .١عصمة له ال ألنهاتفق الفقهاء علي اجلناية علي املرتد هدر 

اص عليه والدية او جاء يف الذخرية لالمام القرايف ،اذا قتله فال قص

قطعت يده فعاد ايل االسالم فدية يده له دية الدين الذي ارتد اليه وانه 

  .٢جرحه عمدا فال قود بل العقل

  ف المرتد:قذ

ان قذف مرتدا فال حد وهذا موضع اتفاق بني الفقهاء علي عدم       

وجوب احلد علي القاذف املرتد الن من شروط وجوب القذف ان يكون 

  .٣مسلما

                                                 

 ٨/٢٥٣،املغين البن قدامة٦/١٥٥،االم للشافعي ٧/٣اهلندية حممد اورنك الفتاوي ١

 ١٢/٤٦الذخرية لالمام القرايف  ٢

الطبعة –،القاهرة ٣/٢٢٦،حتفة احلكام اليب بكر االندلسي٧/٤٢البدائع للكاسائي ٣

،االم لالمام ١٠/٢٥٢م،االنصاف للمردواي١٩٥١-ه١٣٧٠الثانية

 ١٢/٤٧ايف،الذخرية لالمام القر ٦/١٦٠الشافعي
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  الراجح :

ان ملك املرتد اليزول عنه مبجرد ردته الن امللك كان ثابتا له حالة 

  االسالم وان مات او قتل علي ردته يرجح ماله فيئا.

  رث المرتد:إالفرع الثاني:

  .١مفهوم االرث لغة:هو االصل والبقية

ويف االصطالح:هو انتقال حق امليت ايل ورثته االحياء،سوا كان املرتوك 

  .٢ال،او غرير منقول لقرابة بينهم وحنوهاماال منقو 

ويف القانون:بانه انتقال حتمي واموال ومنافع وحقوق مالية بوفات 

  .٣مالكها،ملن استحقها

  اختلف الفقهاء يف ماله اذا قتل او ارتد ايل ثالثة اقوال:

القول االول:ذهب مالك والشافعي وامحد ايل انه:اذا قتل او ارتد ان مجيع 

  .٤ئا لبيت املالماله يكون في

                                                 

 ١/١٢املعجم الوسيط  ١

،مغين احملتاج،الشربيين ٤/٢٥٦،حاشية الدسوقي٦/٤٤٧الفتاوي اهلندية،حممد اورنك ٢

 ٧/١٦٢،املغين البن قدامة مع الشرح الكبري٣/٢٥اخلطيب

 م االرث١٩٩١من قانون االحوال الشخصية السوداين لسنة ٣٤٦انظر املادة  ٣

 ٨/١٢٩،املغين البن قدامة٢/١٧١الشافعية،الصباب ،الشامل يف فروع٨/٦٦حاشية اخلرشي ٤
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  القول الثاين:

ان يكون ماله لورثته من املسلمني سواء اكتسبه يف اسالمه او ردته وهذا 

  .١قول ايب يوسف وحممد

  القول الثالث:

ان ما اكتسبه يف حال اسالمه لورثته من املسلمني وما اكتسبه حال ردته 

  .٢لبيت املال وهذا قول ابو حنيفة

اليرث احد من اقاربه املسلمني النقطاع  والخالف بينهم يف ان املرتد

الصلة بالردة كما اليرث كافرا النه اليبقي علي الدين الذي صار اليه 

،وهو قول املالكية ورواية عن احلنابلة ٣واليرث مرتدا مثله

  واحلنفية،واستدلوا:علي ان وصية املرتد باطلة لاليت:

  .٤ان ملك املرتد غري املستقر فهو اليرث،كامليت-١

  .٥ان ملكه يزول عن ماله لردته،فالحيق له التصرف -٢

                                                 

 ١٠/١٠٤املبسوط للسرخسي ١

 ٧/١٣٧البدائع للكاسائي  ٢

 ١٠/١٠٤املبسوط للسرخسي ٣

 ٢/٢٨٠جواهر االكليل االيب ٤

 ٢/٨٣،شرح فتح القدير البن مهام٦/٢٠املغين البن قدامة ٥
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،ومهذا ما ١كما ان وصية املرتد باطلة ال�ا من القب وهي تبطل بالردة

م،حيث جاء نص ١٩٩١اخذ به قانون االحوال الشخصية لسنة 

،واستدل اصحاب هذا القول من ٢املادة:(التوارث مع اختالف الدين)

  السنة:

  م:(اليرث املسلم الكافر،وال الكافر املسلم)قوله صلي اهللا عليه وسل -١

  ٣قوله صلي اهللا عليه وسلم:(اليتوارث اهل ملتني) -٢

  وجه الداللة:

  .٤ظاهر احلديثني السابقني:يدالن علي عدم التوارث بني املسلم والكافر

  الراجح:

ماذهب اليه ايب حنيفة بتوريث ورثة املرتد من ماله الذي اكتسبه حال 

ه،وعدم توريثهم من ماله الذي احتسبه حال ردته وذلك اسالمه قبل ردت

  لاليت:

                                                 

 ٦/٢٠املرجع السابق ١

 م،اختالف الدين١٩٩١صية لسنة من قانون االحوال الشخ٣٥٠انظر املادة  ٢

اخرجه الرتمذي،كتاب الفرائض،باب اليرث مسلم كافر،واليرث كافر مسلم،حديث  ٣

 ٣/١٢٣٣،صحيح مسلم١٦١٤رقم

 ٣/٨٤تلخيص احلبري،امب حجحر ٤
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ان هذا الرأي اقرب للعدل،وذلك الن املرياث نعمة الورثة وحرمانه  -١

منه يقضي ايل معاقبتهم وحرما�م من حقوقهم املشروعة بدون ذنب 

  .١اقرتفوه،او منكر اجرتحوه،وهم الستحقون ذلك بذنب غريهم

سالم يكتسب الصفة اليت كان عليها املال املكتسب حال اال -٢

مالكه،اذ ان عصمة املال من عصمة النفس،فعندها يكون كمرياث 

  .٢املسلم من املسلم

  

  

  

  

  

                                                 

 ٤/١٤٧االختيار،املودودي ١

 اللباب شرح الكتاب،عبد الغين الغنيمي ٢
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  :الخاتمة  

املرتد هو السلم الذي غري دينه،فالردة مقصورة علي املسلمني          

  واليعترب مرتدا من غري دينه من غري املسلمني.

د مسلما عمدا قتل به،اما االحناف واحلنابلة قتل املرت إذا        

  التشرتط عقيدة املقتول فيقتل به.

وعند املالكية اذا قتل املرتد حرا مسلما او زاميا وجبت الدية يف         

املرتد علي النفس او مادو�ا ماله،وعندهم كذلك الفرق يف جنايات 

  اليقتل املرتد بالذمي وامنا عليه الدية يف ماله.

وكذلك اذا زنا املرتد او قذف او سرق وجب عليه احلد بشرط         

  االحيصل ذلك يف دار احلرب حيث السلطة.

يزول ملك املرتد مبجرد ردته عند املالكية والشافعية،اما عند  ال        

الشافعية يزول مبجرد ردته،اما يف حالة اجلناية علي املرتد يعترب مهدر الدم 

فاذا قتله شخص اليعاقب باعتباره قاتال  يف الشريعة االسالمية

عمدا،سواء قتله قبل االستتابة او بعدها،الن كل جناية علي املرتد هدر 

  مادام باقيا علي ردته.

ان قتل املرتد للسلطات العامة،فان قتله احد االفراد  واألصل         

دون هذه السلطات فقد اساء واقتات عليها فيعاقب يبدا اوال بقضاء 
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نه وما عليه من التزامات مادية اخري،الن هذه احلقوق ديو 

الجيوزتعطيلها،وما بقي من ماله الذي اكتسبه قبل الردة يقسم علي ورثته 

من املسلمني،وكل ما اكتسبه يف حال ردته يكون فبئا وغنيمة للمسلمني 

  الن ملكه ثابت علي ماله قبل ردته.

  وخرجت من هذا البحث بالنتائج االتية:

  جرمية الردة تشكل اكرب خطرا مباشراعلي امن الدولة.ان  -١

  ان جرمية الردة تقضي علي الدين وداعية ايل القضاء عليه يف ا�تمع.-٢

  ان الشريعة االسالمية قامت مبصلحة حفظ الدين ومحايته. -٣

مل يفرق القانون السوداين يف عقوبة القتل سوي قام به مرتد او غريه  -٤

  قوبة احلدود.وكذلك مل يفرق يف ع

  ان قتل املرتد اذا مل يستتاب لالمام او نائبه. -٥

  ان املرتد اليرث من اقاربه املسلمني النقطاع الصلة بالردة. -٦
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  فهرس المصادر والمراجع

  اسم المرجع  الرقم

االقناع الشربيين اخلطيب،مطبوع �امش حاشية البحريمي   ١

  .مصطفي البايب احلليب١،١٣٧٠علي اخلطيب،ط

ه،دار املعرفة ٢،١٣٩٣االم:حممد بن ادريس الشافعي،ط  ٢

  .بريوت

،دار املعرفة ٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابن جنيم،ط  ٣

  .للطباعة والنشر

بدائع الصانع يف ترتيب الشرائح عالء الدين الكاساين مطبعة   ٤

  العاصمة.

حتفة احلكام:ايب بكر   ٥

  م.١٩٥١ه،٧،١٣٧٠االندلسي،القاهرة،ط

حتفة احملتاج:الشيخ عبد ا�يد الشرواين والشيخ امحد بن   ٦

  قاسم العبادي،دار صادر.

  جواهر االلكيل:االيب االزهري،دار الفكر بريوت.  ٧

ه،مصطفي ٢،١٣١٨حاشية ابن عابدين:حممد امني،ط  ٨

  البايب احلليب،القاهرة.
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ه،دار ١٣١٨،مطبعة بوالق :حممد اخلرشي رشيحاشية اخل  ٩

  صادر.

حاشية العدوي:الشيخ الصعيدي العدوي،دار احياء الكتب   ١٠

  العربية.

  الذخرية:شهاب الدين القرايف،مطبعة دار الغرب االسالمي.  ١١

م،بريوت ١،١٩٦٤الرائد:جربان سعود،دار العلم للماليني،ط  ١٢

  لبنان.

ه،مطبعة ١٣٧٢شرح الصغري:الشيخ الصاوي،طبعة اخرية  ١٣

  .مصطفي البايب احلليب وشركائه

  الكبري:امحد الدردير،دار الفكر بريوت.الشرح   ١٤

  الشامل:الصباب،خمطوط بدارالكتب املصرية.  ١٥

ه،دار املعرفة ٢،١٣١٠الفتاوي اهلندية:حممد اورنك،ط  ١٦

  للطباعة بريوت.

صحيح مسلم:حممد بن احلجاج،مكتبة ومطبعة املشهد   ١٧

  احلسيين.

  .م١٩٩١القانون اجلنائي السوداين لسنة   ١٨

  م.١٩٩١قانون االحوال الشخصية السوداين لسنة   ١٩

القوانني الفقهية:ابن جزي الكليب،الطبعة   ٢٠
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  م مكتبة الرياض احلديثة.١٩٨٧ه،١٣٩٨االويل

  كشاف القناع:منصور البهويت،مكتبة النصراحلديثة الرياض.  ٢١

لسان العرب:ابن منظور،اعداد وتصنيف يوسف خياط،دار   ٢٢

  ت.لسان العرب،بريو 

املبسوط:مشس الدين السرخسي،دار   ٢٣

  م.١٩٧٨ه،١٣٩٨املعرفة

  ه لبنان.١٣٧٧منت اللغة:رضي كحالة،مكتبة احلياة،بريوت   ٢٤

  جممع اللغة العربية:اشراف عبد السالم هارون.  ٢٥

،مطبعة السعادة ١املدونة:مالك بن انس،رواية سحنون،ط  ٢٦

  القاهرة.

بن شرف النووي،مطبعة ا�موع شرح املهذب:حمي الدين ا  ٢٧

  االمام،القاهرة.

النهي:مصطفي السيوطي،منشورات املكتب  مطالب اوىل  ٢٨

  االسالمي،دمشق.

  املغين البن قدامة،مكتبة الرياض احلديثة.  ٢٩

مغين احملتاج:حممد الشربيين اخلطيب،املكتبة االسالمية،توزيع   ٣٠

  االفتاء.

  


